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BAUER Grubunun değerli müşterileri, 
 
Bir Bauer ürünü tercih ettiğiniz için mutluyuz. 
Hasar durumundaki sorumluluklar ve garantiler ulusal ve uluslararası taşımacılık yönetmelikleri ile 
düzenlenmiştir. Size pürüzsüz bir teslimat sağlayabilmek için, ürünlerini kendi teslim alacak olan 
müşterilerimize tesislerimizdeki uyulması gereken en önemli kuralları burada özetledik.  
Tesislerimizde sadece aşağıdaki kurallara uyulması durumunda güvenli ve pürüzsüz bir yükleme 
mümkündür.  
Bu noktada anlayışınızı rica ediyoruz. 
 
Bauer tarafından teslimatın yapılabileceğine dair bildirim 

• Mal teslimata hazır duruma geldiğinde, teslimat departmanı size içinde gönderim belgeleri ve 
teslim alma yetkisi bulunan bir e-posta gönderecektir. 

• Lütfen malın teslim alma tarihini sipariş işlemleri / satış departmanından yetkili çalışanla 
kararlaştırın. 

• Lütfen doldurduğunuz teslim alma yetki belgesini aşağıdaki e-posta adresine gönderin: 
logistics@bauer.de. Doldurulmuş teslim alma yetki belgesi gönderilmeden, mallar teslim 
edilmez. 
 

Teslim alma adresleri  

• Schrobenhausen tesisi: 86529 Schrobenhausen, Bürgermeister-Götz-Straße 32 - 36 

• Aresing tesisi: 86561 Aresing, Sonnenhamerstraße 55 

• Edelshausen tesisi: 86529 Edelshausen, In der Scherau 1 
 
Yükleme saatleri  

• Yukarıda belirtilen tesislerde Cihaz ve donanımlar için yükleme saatleri şu şekildedir: 
− Pazartesi - Perşembe saat 07:00 ila 15:00 arası, 
− Cuma saat 07:00 ila 12:00 arası. 

• Ulusal Alman / Bavyera tatil günlerinde mal teslim alınamaz. 

• Tesislere en erken saat 7'de giriş yapılabilir. 

• Teslim alma saati en az 2 iş günü öncesinden Bauer'e bildirilmelidir. Bildirilen teslim alma 
zaman aralığına taşıyıcı en fazla +/- 2 saat sapma payıyla uymalıdır. Teslim alma saati 
bildirilmezse veya taşıyıcı geç gelirse, aynı iş günü içinde yükleme yapılabileceği garantisi 
verilememektedir. 
 

Hava kargosunun müşteri tarafından teslim alınması 

• Avrupa (VO(EU) no. 185/2010) ve ulusal (11.01.2005 tarihli Havacılık Güvenliği Yasası) hava 
kargo güvenlik düzenlemeleri nedeniyle, malları kendi teslim alan müşterilerimize hava 
kargolarını yalnızca GÜVENSİZ statüsü ile teslim edebiliriz. Bu durum, hava kargosu 
işlemlerinde gecikmelere ve ek masraflara neden olabilir.  
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Teslim alma yetkileri  

• Teslimat veya malların taşımacıya teslimi, sadece en geç teslim alma tarihinde mal alıcısı 
tarafından eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış bir teslim alma yetkisi mevcutsa gerçekleşir.  

• Malın teslim alınması için teslim alan kişiye ait bir kimlik belgesi fotokopisi gerekmektedir. 
Kimlik fotokopisi olmadan mallar teslim edilmez. 

 
Araçların teknik donanımı 

• Araçlar kusursuz bir teknik durumda olmalı, yasal gereklilikleri sağlamalı ve taşımacılık için 
gerekli teknik donanımlara sahip olmalıdır (örn. yeterli sayıda sabitleme noktası, destekler, izin 
verilen aks yükleri, ...). 

• Onay alma yükümlülüğü olan araçlar, yani 16,5 m'den uzun, 2,55 m'den geniş ve 4,0 m'den 
yüksek veya yük dahil toplam ağırlığı 41,8 t'yi aşan araçlar, StVO Madde 29 Fıkra 3, Madde 
46 Fıkra 1 No 2 ve No 5 ve ayrıca StVZO Madde 70 uyarınca bir istisna izni almak zorundadır. 

• 100 t üstü toplam araç ağırlıklarında, yola çıkmadan önce Bavyera'daki TÜV tarafından da bir 
denetim yapılması gerekmektedir ve bu denetim için başvuru, malı kendi teslim alacak müşteri 
tarafından zamanında ve bağımsız olarak yapılmalıdır. 

• Bayer gönderici olarak yasal hükümler nedeniyle, yükleme başlamadan önce gerekli büyük 
alan ve ağır nakliye izinlerinin eksiksiz ve doğru olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdür. 
Geçerli bir onay olmadan yükleme yapılamaz. 

• Yük, sürücü tarafından yasal kurallara uygun şekilde yüklenmeli ve emniyeti sağlanmalı ve 
gerekirse Bauer personelinin talimatı uyarınca düzeltilmelidir. Yük emniyeti yetersiz olan 
araçlar tesisten çıkış yapamaz. 

• Yük, normal koşullar altında hiçbir şekilde hasar görmeyecek veya üçüncü kişiler için tehlike 
oluşturmayacak şekilde yüklenip depolanmalıdır. Özellikle yükün kaymamasına, 
yuvarlanmamasına, devrilmemesine, düşmemesine veya tüm aracın devrilmesine neden 
olmamasına dikkat edilmelidir. 

• Araç sürücüsü, gerekli sabitleme malzemelerini teknik olarak kusursuz durumda ve yeterli 
miktarda beraberinde getirmelidir, özellikle: 
− Kaymaz matlar, 
− Sabitleme kayışları, 
− Zincirli çekiciler, 
− Kenar koruması. 

• Uygunsuz araç, eksik sabitleme malzemesi veya eksik onay olması durumunda Bauer yasal 
kurallar sebebiyle araca yükleme yapılmasına izin veremez. 
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BAUER Grubuna ait tesis alanında davranış kuralları 

• Sürücü girişi ve çıkışını güvenliğe bildirmelidir. 

• Araçlar sadece belirtilen park alanlarına bırakılabilir. 

• Aracın sürücüsü, tesis alanında serbestçe gezinemez. Sadece aracın içinde/yanında 
beklemelidir. 

• Kural, yasak ve uyarı levhalarına uyulmalıdır.  10 

• Tesis alanında StVO maddeleri geçerlidir! 

• Ziyaretçiler için tüm alanda baret takma zorunluluğu vardır! 

• Ayrıca araç sürücüsü yükleme ve boşaltma işlemleri esnasında güvenlik eldivenleri de 
takmalıdır. Bu kural, kendi güvenliği içindir. 

• Tesislerimizde ayrıca şunlar da yasaktır: 
− Alkol ve uyuşturucu kullanımı, 
− Gece kalmak, 
− Çöp atımı ve araçların temizlenmesi. 

• Sürücü tesis alanına girerken ve çıkarken, düzenin ve güvenliğin sağlanması için gerekli 
kontrollerden geçmelidir. 

• Bauer personelinin talimatlarına daima uyulmalıdır. 
 

Lütfen güvenli, hızlı ve pürüzsüz bir yükleme işlemi için yukarıda belirtilen maddelere uymaya özen 
gösterin.  
Sorularınız için lütfen işvereninize veya BAUER Grubuna ait yetkili çalışana danışın. 

 
Bilgi metnini internette de bulabilirsiniz: Malları kendi teslim alanlar için bilgi metni. 

https://www.bauer.de/bma/company/gterm_conditions/merkblatt_selb/index.html

